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Συνάδελφοι,

Την Παρασκευή 20/2/2015 και την Πέμπτη το απόγευμα, 26/5/2015
πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες συναντήσεις μας με τους Υπουργούς της
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης, κ.κ. Ν. Παρασκευόπουλο και Γ.
Κατρούγκαλο, αντιστοίχως.
Θέσαμε υπόψη τους, με επιχειρήματα, όλα τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου
μας, τα αιτήματα και τις προτάσεις μας για την αντιμετώπιση τους και την
εξεύρεση λύσεων.
Ενδιαμέσως την Πέμπτη 26/2/2015, πριν τη συνάντηση με τον κ. Γ. Κατρούγκαλο,
συνεδρίασε το ΔΣ της ΟΔΥΕ με την παρουσία και των 17 μελών του.
Συνάδελφοι
Κρίναμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε μετά και την συνάντηση μας με τον κ Γ.
Κατρούγκαλο, με την οποία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος ενημερωτικών
συναντήσεων μας με τους συγκεκριμένους υπουργούς της νέας κυβέρνησης.
(Σύντομα θα πραγματοποιηθεί συνάντησή μας με τον Υπουργό Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κ. Δ. Στρατούλη για το ζήτημα του ταμείου Νομικών αλλά και νέα
συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης)

Α. Ως προς τη συνάντησή μας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης:

1. Ο Υπουργός επικαλέστηκε το ζήτημα της μέχρι τότε έλλειψης δομών στο
Υπουργείο (μη τοποθέτηση Γ. Γραμματέα και ειδικών συμβούλων), και
ζήτησε να έχει εθιμοτυπικό χαρακτήρα η πρώτη συνάντηση μας, καθώς δεν
είχε ακόμη την ανάλογη και επαρκή ενημέρωση για όλα τα προβλήματα και
τα αιτήματα μας
2. Ο Υπουργός πρότεινε να συγκροτηθεί τριμερής επιτροπή αποτελούμενη
από συμβούλους του Υπουργού, Υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου
και εκπροσώπους της Ομοσπονδίας μας, η οποία σε ορισμένο χρονικό
διάστημα θα εξετάσει και θα προτείνει συγκεκριμένες λύσεις (των)
προβλημάτων μετά και από συναντήσεις που θα έχουμε μαζί του.

Ο υπουργός της Δικαιοσύνης έκανε δεκτή θετική παρέμβαση και πρόταση
του αντιπροέδρου της ΟΔΥΕ Χρήστου Καϋμενάκη για συμμετοχή 5 μελών εκ
μέρους της ΟΔΥΕ σε 9μελή επιτροπή, και με καταρχήν θέματα προς
επεξεργασία τη δίκαιη και ισότιμη ανακατανομή των οργανικών θέσεων και
τη δίκαιη και ισότιμη κατανομή των (εκάστοτε) προσλήψεων κλπ θεσμικά
και λειτουργικά ζητήματα.
3. Προτείναμε στον Υπουργό Δικαιοσύνης να είναι μονοθεματικές οι
συναντήσεις μας, για να προετοιμάζονται αναλόγως, να υπάρχει ουσιαστικός
και ανοιχτός διάλογος, και να είναι δημιουργικές και ουσιαστικές, κυρίως για
τα ζητήματα για τα οποία απαιτείται πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση
τους.
Σε κάθε δε περίπτωση, την ατζέντα των συναντήσεων αλλά και της
επιτροπής θα την καθορίζουμε εμείς ως Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.
Ζητήσαμε επίσης η επιτροπή να μην είναι αμειβόμενη.
Ο Υπουργός συμφώνησε με τις άνω προτάσεις μας
4. Στη συνέχεια θέσαμε και αναπτύξαμε όλα τα σοβαρά και διαχρονικά
προβλήματα – αιτήματα του κλάδου, όπως:









Την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων.
Την περαιτέρω θεσμική θωράκιση των ΙΔΑΧ συναδέλφων
δικαστικών υπαλλήλων, με στρατηγικό στόχο την μονιμοποίησή
τους και την πλήρη θεσμική εξίσωση με τους τακτικούς
δικαστικούς υπαλλήλους δημοσίου δικαίου.
Την επαναθεσμοθέτηση του βαθμολογίου που προβλέπει ο
κώδικάς μας.
Τη συνταξιοδότησή μας από το ΤΑΝ ταυτόχρονα με το Δημόσιο.
Τη μηχανογράφηση και ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των
υπηρεσιών.
Τη δίκαιη και ισότιμη ανακατανομή των οργανικών θέσεων και
τη δίκαιη και ισότιμη κατανομή των εκάστοτε προσλήψεων.
Συμφωνήσαμε δε από κοινού για τον ορισμό της επόμενης
συνάντησης εργασίας σύντομα για επείγοντα ζητήματα (βαθμολόγιο,
συνθήκες εργασίας καταρχήν)

Β. Ως προς τη συνάντησή μας με τον Υπουργό Δημόσιας Διοίκησης:
Ο Υπουργός, απαντώντας στα αιτήματα και τα επιχειρήματα μας, μας
ενημέρωσε ότι:
α) Τον Δεκέμβριο 2015 θα αρχίσει διάλογο με την ΑΔΕΔΥ για τη
θέσπιση νέου ενιαίου μισθολογίου.
Ως ενιαίες γενικές αρχές της νέας διακυβέρνησης της χώρας, όπως
είπε, απέκλεισε την προοπτική ειδικών μισθολογίων και απέκλεισε,

επίσης, τη σύνδεση αξιολόγησης με περικοπή μισθού, διευκρινίζοντας
ότι η αξιολόγηση δεν θα έχει τιμωρητικό σκοπό και χαρακτήρα, αλλά
μόνο θα επιβραβεύει τους «άξιους και ικανούς».
Δεσμεύτηκε δε ότι δεν θα μειωθούν οι κατώτατοι – εισαγωγικοί
βασικοί μισθοί καθώς και ότι θα διατηρηθεί η προσωπική διαφορά στο
ύψος που είναι σήμερα για τον / την κάθε συνάδελφο.
β) Στις δικαστικές υπηρεσίες θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα
εντός του 2015 κενές οργανικές θέσεις, βάσει του πίνακα επειγουσών
αναγκών που θα καταρτίσει και θα υποβάλλει το υπουργείο
Δικαιοσύνης.
Η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων θα γίνει μέσω των
αδιόριστων (όχι επιτυχόντων) από παλαιότερους διαγωνισμούς του
ΑΣΕΠ καθώς και από τους απολυμένους που θα επαναπροσληφθούν
και όσους είχαν προβλεφθεί από τον ΑΣΕΠ μέσω της κινητικότητας,
(π.χ. 11Κ πίνακας- προκήρυξη του ΑΣΕΠ) αλλά πλέον μετά από
αίτηση προτίμησης τους για τις υπηρεσίες που οι ίδιοι θα ζητήσουν και
θα επιλέξουν να τοποθετηθούν.
γ) Θα παραμείνουν στις θέσεις τους όλοι οι ΙΔΑΧ που έχουν ήδη
τοποθετηθεί στις Δικαστικές υπηρεσίες όπως και σε όλες τις Δημόσιες
υπηρεσίες, χωρίς εξαίρεση. Και όπως ανέφερε, «εάν δεν υπάρχει
συνταγματικό πρόβλημα», θα προχωρήσει στη μονιμοποίηση και την
πλήρη θεσμική εξίσωση τους με τακτικούς δημόσιους υπαλλήλους
γενικά.
δ) Για την επαναφορά του βαθμολογίου του κώδικά μας, μας
παρέπεμψε στον Υπουργό Δικαιοσύνης στον οποίο ανήκει και η
πρωτοβουλία για το ζήτημα αυτό, δηλώνοντας ότι ο ίδιος θα
συνυπογράψει κάθε σχετική διάταξη.
ε) Θα συνεχιστούν και θα ανανεωθούν τα επιδοτούμενα προγράμματα
που αφορούν στους ασκούμενους δικηγόρους.
Συνάδελφοι,
Αμέσως μετά την επικείμενη συνάντησή μας με τον υπουργό
κοινωνικών ασφαλίσεων κ Δ. Στρατούλη θα σας ενημερώσουμε για το
ζήτημα του Ταμείου Νομικών.
Και θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωσή μας για τα ζητήματα που
συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και για
τις ενέργειες και παραστάσεις που έγιναν σήμερα αλλά και το
προηγούμενο διάστημα για μια σειρά ζητήματα όπως: κτιριακά,
μηχανογράφηση, επιμόρφωση, «176ευρώ», επίδομα θέσης
προϊσταμένων κ.λ.π.

Συνάδελφοι,
Πιστεύουμε, ελπίζουμε και σε κάθε περίπτωση θα
διεκδικήσουμε να έχουμε έναν ειλικρινή, γόνιμο και
δημιουργικό διάλογο με τον κάθε αρμόδιο για τα
προβλήματα μας Υπουργό και γενικά με τη νέα κυβέρνηση,
ώστε να έχουμε θετικά αποτελέσματα.
Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει, πέρα από τα διαδικαστικά
και το διάλογο, είναι η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και οι
ΛΥΣΕΙΣ στα προβλήματά μας.
Αλλιώς, είναι δεδομένο και προαποφασισμένο από όλους
μας, και τους 17 του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, ότι θα μας βρουν
απέναντί τους

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης

Χρήστος Λυμπερόπουλος

